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Rijk en gemeenten werken samen in leer-, werkwoonomgeving met support voor kwetsbare
jongeren met talent.
Recentelijk is de samenwerking tussen Rijk met pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden
bekrachtigd om de haalbaarheid van het programma ‘Skills in de Stad’ te onderzoeken. Met dit
programma wordt door samenwerking tussen bedrijfsleven, scholen, jeugdhulpverlening en
gemeenten een Werk, Leer-, Woonomgeving met Support voor kwetsbare jongeren gerealiseerd. Vier
domeinen die met elkaar verbonden zijn. Door de inzet van rijksvastgoed wil het Rijk bijdragen aan
maatschappelijke en economische initiatieven in gemeenten voor deze doelgroep.

( foto’s: Jurgen Huiskens).

vlnr Raymond Knops (Staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties), Friso Douwstra
(wethouder Leeuwarden) Bert Jongen (wethouder Maastricht) ondertekenen de overeenkomst.
Stabiele woonsituatie
Nederland telt veel jongeren die zonder kwalificatie of door andere omstandigheden moeilijk een baan
vinden en aan de zijlijn staan. Ze verdienen een extra steuntje in de rug om aan de slag te kunnen gaan.
Juist nu het goed gaat met de economie moet deze groep een kans krijgen om duurzaam aan het werk
te gaan. Met het programma ‘Skills in de Stad’ wordt door samenwerking tussen bedrijfsleven,
scholen, jeugdhulpverlening, maatschappelijke ondernemers en gemeente een leer-, werk- en
woonomgeving voor deze jongeren gerealiseerd. Zij krijgen coaching en sociale –
en
werknemersvaardigheden aangeleerd. Zo vinden ze vervolgens makkelijker een baan.
Het programma voor Skills in de Stad is gebaseerd op het concept “Investeer in Talent”, dat ontwikkeld
is door Frank Köster ICS-Advies. Hij is de externe projectleider voor het Rijksvastgoedbedrijf om de
Skills pilots te realiseren.
De aanpak onderscheidt zich door de combinatie van 4 domeinen waarop gelijktijdig wordt ingezet.
Het bieden van een stabiele woonsituatie, als onderdeel van de integrale aanpak, is voor deze
jongeren van groot belang.
Maastricht en Leeuwarden
De gemeente Maastricht onderzoekt met het Rijksvastgoedbedrijf of de voormalige kazerne van de
Koninklijke Marechaussee aan de Scharnerweg hiervoor geschikt is. In Leeuwarden is het leegstaande
rijkskantoor aan het Jacob Catsplein en een voormalige school van de gemeente in beeld als locatie.
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Regionaal Ontwikkelprogramma
Het programma Skills in de Stad is opgenomen in het Regionaal Ontwikkelprogramma van het
Rijksvastgoedbedrijf. Met de inzet van rijksvastgoed wil het Rijk bijdragen aan maatschappelijke
initiatieven in gemeenten. Het project is ook een ambassadeursproject van de Rijksbouwmeester.
Info: www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Skills in de Stad: Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen.
Een maatschappelijke kosten baten analyse(MKBA).
Het rapport “Vastgoed gewikt en maatschappelijk gewogen” is het resultaat van een onderzoek naar
te verwachten maatschappelijke kosten en baten bij uitvoering van de Skills in de Stad pilots. Deze
MKBA is een afwegingsinstrument bij politieke en bestuurlijke besluitvorming over de vraag of een
Skills in de Stad project en de inzet van publiek vastgoed op financiële gronden haalbaar is.
Het biedt inzicht in bekende en minder voor de hand liggende actoren, publiek en privaat, waar kosten
en baten van het project neerslaan. Dat kan tot verfrissende inzichten leiden. Zo blijkt dat baten vallen
bij publiek én private partijen te weten: gemeente / Rijk/ ministeries / bedrijven / non-profit
organisaties én de jongeren. Maar ook bij partijen die niet direct participeren in het project.
Belangrijke aanbeveling is, dat er gewerkt wordt vanuit het principe van het ontschot inzetten van
middelen en de bereidheid om eventuele positieve saldo van kosten en baten gezamenlijk in te zetten
voor het Skills project. Het ontwikkelde rekenmodel kan ook voor andere sociaal -/ economische
vraagstukken worden gebruikt (auteurs: Frank Köster en Wouter Hagen).

Staatssecretaris Knops ontvangt
eerste exemplaar: Vastgoed
gewikt, maatschappelijk
gewogen.

Vlnr: Raymond Knops en Frank Köster
Voor meer informatie:
Frank Köster ICS-Advies
Concept en externe projectleider Skills in de Stad / Rijksvastgoedbedrijf
info@ics-advies.nl 06 – 22 9750 44
Zie ook: Factsheet Skills in de Stad
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